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INTRODUÇÃO

Na contramão de avanços de diversas áreas, que configu-
ram melhores condições de vida e saúde para a população 

em geral, algumas morbidades como as doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT) nas ultimas décadas se revelaram gra-
ves problemas de saúde pública, onerando e muito os sistemas 
de saúde e da previdência social, a sociedade, as famílias e as 
pessoas portadoras dessas doenças no Brasil e no mundo, da-
das suas altas taxas de mortalidade e invalidez precoces1. 

Dentre estas afecções, as mais difundidas são a Hipertensão 
Arterial (HA) – caracterizada por alterações no padrão circula-
tório com prevalência em torno de 30% da população adulta, 
e o Diabetes Mellitus (DM) – entendida como um estado hi-
perglicêmico de manifestação crônica, que atinge cerca de 5% 
da população mundial. Estima-se que cerca de 23 milhões de 
brasileiros sejam acometidos por DM e/ou HA, números estes 
que tendem a aumentar, sobremaneira pelo aumento da expec-
tativa de vida da população, pela persistência de hábitos inade-
quados de alimentação e atividade física, além do tabagismo e 
crescente número de indivíduos em obesidade2-4. 

Tendo como referencia a elevada prevalência, o alto custo 
social e o grande impacto na morbi-mortalidade da população 
brasileira, em relação a esses agravos não transmissíveis, a HA 
e DM, a partir de 2001, integram a área da Saúde do Adulto, e 
o Ministério da Saúde (MS) implementou o Plano de Reorgani-
zação da Atenção a esses agravos1,5. 
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Este artigo trata da experiência de intervenção realizada no decorrer do Estágio curricular de Enfermagem em Saúde Coletiva em 
uma Unidade de Saúde da Família do município de Uberaba, Minas Gerais, Brasil. Consonante à estatísticas nacionais e internacio-
nais, a população adulta atendida na unidade apresenta alta prevalência para Hipertensão e Diabetes Mellitus. Diante das dificulda-
des, como longas filas de espera nos dias reservados para o Hiperdia, propôs-se uma nova configuração do fluxo de atendimentos, 
com incorporação de novas atividades e dinamização de outras. Puderam ser observadas inúmeras melhorias, em especial pela 
redução no tempo de espera e maior adesão dos usuários.
Descritores: Hipertensão; Diabetes Mellitus; Avaliação em Saúde; Educação em Saúde.

This article deals with the experience of intervention during a curricular Nursing Training on Public Health held in a Family Health Unit 
in the city of Uberaba, Minas Gerais, Brazil. In line with national and international statistics, the adult population met by the FHU, pre-
sents high prevalence for Hypertension Arterial and Diabetes Mellitus. Faced with many difficulties, such as long line of users at days 
booked for Hiperdia, we propose a new configuration of the workflow, with the incorporation of new activities and changes of others. 
Numerous improvements could be noticed, in particular by the reduction of the waiting time and higher adhesion of users. 
Descriptors: Hypertension; Diabetes Mellitus; Health Evaluation; Health Education.

Este artículo se refiere a la experiencia de intervención vivida durante la etapa curricular de Enfermería en Salud Colectiva hecho en 
una Unidad de Salud de la Familia de la ciudad de Uberaba, Minas Gerais, Brasil. De acuerdo con las estadísticas nacionales e in-
ternacionales, la población adulta atendida por la USF presenta alta prevalencia de hipertensión arterial y diabetes mellitus. Ante las 
dificultades, como ampliada fila de usuarios en los días reservados para atendimientos del Hiperdia, se propuso una nueva configura-
ción de los flujos de atención, con incorporación de nuevas actividades y dinamización de otras. Se observaron numerosas mejoras, 
en particular por la reducción en el tiempo de espera y mejor adhesión de los usuarios.
Descriptores: Hipertensión; Diabetes Mellitus; Evaluación en Salud; Educación en Salud.
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O objetivo desse plano foi reordenar a assistência aos porta-
dores de HA e DM no Sistema Único de Saúde (SUS), através da 
centralidade e organização do cuidado pela Atenção Primária à 
Saúde, oferecendo diagnóstico desses agravos e a vinculação dos 
pacientes às unidades de saúde para tratamento e acompanha-
mento, buscando proporcionar assistência qualificada e resolutiva 
aos portadores dessas condições com o Programa Hiperdia3-4. 

O atendimento do Hiperdia na Unidade Saúde da Famí-
lia (USF) no Residencial 2000 acontece uma vez por semana, 
nas terças-feiras, durante todo o horário de funcionamento da 
unidade (07:00 às 17:00). Em média, são atendidos 50 usuá-
rios por semana, que após o atendimento agendam seu retorno 
para 30 dias. Em consonância com estatísticas nacionais e in-
ternacionais, a população adulta atendida pelas duas Equipes 
Saúde da Família do Residencial 2000, apresenta alta preva-
lência para Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial (67 e 58%, 
respectivamente), cadastrados no Sistema Hiperdia. 

Ainda, tendo em vista as dificuldades enfrentadas por pro-
fissionais e usuários de saúde da USF em questão, relativas ao 
modelo de atendimento utilizado no Programa Hiperdia, toda a 
equipe foi mobilizada para a definição de prioridades e suges-
tões, que culminaram na elaboração de um 
fluxograma de atendimento, com incorpo-
ração de novas atividades e dinamização 
das já existentes. Participaram do processo 
agentes comunitários de saúde, técnicos de 
enfermagem, enfermeiros, auxiliares de con-
sultório dentário, dentistas, médicos, fisiote-
rapeutas, psicólogos e assistente social, para 
viabilização do mesmo.

O relato que segue é produto da experi-
ência vivenciada no decorrer da disciplina 
de Estágio Curricular Supervisionado em 
Saúde Coletiva, do Curso de Graduação em 
Enfermagem da Universidade Federal do Tri-
ângulo Mineiro, em uma Unidade de Saúde 
da Família de um bairro do município de 
Uberaba-MG no primeiro semestre do ano letivo de 2010. Este 
estudo objetiva ainda, relacionar o Programa Hiperdia com as 
políticas públicas concernentes ao contexto supracitado.

RESULTADOS
O Cenário Político e Assistencial para o controle da Hiper-
tensão e da Diabetes Mellitus
A partir do Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão 
Arterial e ao Diabetes Mellitus de 2001, o Ministério da Saú-
de (MS) criou a Secretaria de Políticas de Saúde para gerir e 
assessorar as ações do Plano em caráter nacional, estadual e 
municipal. Já a Portaria GM nº 371 de Março de 2002, cria o 
Programa Nacional de Assistência Farmacêutica para Hiperten-
são Arterial e Diabetes Mellitus (Hiperdia), com o objetivo de 
ofertar de maneira contínua para a rede básica de saúde os me-
dicamentos para hipertensão e diabetes4-7. 

Com a reformulação do Plano em uma Política de Atenção 
Integral aos portadores de HA e DM, sua implementação é 
permeada por linhas de cuidado, utilizando-se das seguintes 
estratégias: o Programa Saúde da Família (PSF), e a Política de 
Promoção da Saúde em consonância com a Política de Alimen-
tação e Nutrição e de combate ao Sedentarismo. Mediante es-

sas articulações, a Política de Atenção Integral aos portadores 
de HA e DM visa o manejo adequado da HA e DM em todos 
os níveis de atenção e, com isso aumentar as chances de evitar 
as sequelas e complicações desses agravos, assim como efei-
tos sociais e econômicos adversos. Destaca-se ainda a Política 
Nacional de Informação em Saúde, por meio da articulação e 
integração de Sistemas de Informações para gerar indicadores 
que permitam avaliar o impacto assistencial do Programa de 
Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus4-7.

Para a execução do programa, em nível federal, fica a cri-
tério do gestor operacionalizar diretrizes e insumos, acompa-
nhar e avaliar a base nacional de cadastro e a cobertura do 
Programa, além de coordená-lo frente às Secretarias Estaduais 
e Municipais de Saúde. Já o gestor estadual, além de coorde-
nar, acompanhar e assessorar os municípios quanto às ações de 
prevenção e controle clínico destas doenças, deverá consolidar 
o Cadastro Nacional de Portadores de Hipertensão Arterial e 
Diabetes Mellitus em âmbito de seu Estado, gerindo, avaliando 
e dispensando os medicamentos vinculados ao Programa6. 

Por sua vez a Secretaria Municipal de Saúde deve garantir 
acesso ao tratamento clínico para portadores destas doenças na 

rede básica de saúde, para prover ações de 
promoção de hábitos e estilos de vida sau-
dáveis voltados para a melhoria do contro-
le clínico da HA e DM. Além de cadastrar 
e manter atualizado o Cadastro Nacional e 
fomentar a distribuição de materiais do pro-
grama deverá oferecer processos de capaci-
tação aos profissionais da rede6-8. 

E, para atingir esses objetivos, entre várias 
estratégias foi criado o Sistema de Cadas-
tramento e Acompanhamento a Indivíduos 
com Hipertensão e Diabetes – SIS-HIPER-
DIA, através da Portaria Conjunta nº 112, 
de 19 de junho de 2002, contribuindo para 
a definição de meios para contato entre os 
níveis federal, estadual e municipal, a partir 

do cadastramento e acompanhamento realizado pelas Unidades 
de Saúde. Ainda, estabeleceu normas para o cumprimento de 
fluxos de alimentação, do processamento e da rotina de envio 
dos dados, que são disponibilizados online por meio do Depar-
tamento de Informática do SUS (DATASUS)5-8.

No Estado de Minas Gerais, entre 2002 e 2010, foram cadas-
trados 930.697 indivíduos com hipertensão no SIS-HIPERDIA, 
dos quais 64,3% eram do sexo feminino, sobremaneira entre 50 
e 59 anos (26,0%). Os diabéticos somaram 29.072 cadastros, 
com predomínio feminino (57,0%) e para a mesma faixa etária, 
com 28,2%. Já o município de Uberaba, responsável por 20354 
cadastros de indivíduos portadores de hipertensão, trouxe um 
perfil semelhante: mulheres (64,3%) entre 50 e 59 anos (28,0%); 
fato que se repetiu entre os 1639 portadores de Diabetes Melli-
tus, com proporções de 53,5 e 31,2%, respectivamente8.  

Tendo em vista o impacto destas afecções e as políticas pú-
blicas que orientam seu controle, para garantir cobertura uni-
versal e integral da atenção à saúde pelo SUS, orientada pela 
Atenção Básica à indivíduos com hipertensão e diabetes, faz-se 
necessário um levantamento epidemiológico mais aprofunda-
do, explorando ainda elementos que delineiam as realidades 
locais, em busca da qualidade da assistência.

“PaRticiPaRam do PRoceSSo 
ageNteS comUNitáRioS 
de Saúde, técNicoS de 

eNFeRmagem, eNFeRmeiRoS, 
deNtiStaS, médicoS, 

FiSioteRaPeUtaS, PSicólogo 
e aSSiSteNte Social, PaRa 
viabilização do meSmo”
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Contextualizando a importância da Atenção Básica e a Unida-
de Saúde da Família no Bairro Residencial 2000, Uberaba – MG
A criação, em 1994, do Programa de Saúde da Família (PSF), 
hoje denominada Estratégia Saúde da Família (ESF), determi-
nou uma nova configuração da atenção básica à saúde no 
Brasil. A ESF busca transformar o modelo assistencial adotan-
do uma nova dinâmica na organização dos serviços e ações 
de saúde, alicerçada pelos princípios do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e dos pressupostos da atenção primária: primei-
ro contato; longitudinalidade; abrangência do cuidado, coor-
denação e orientação à família e comunidade. Este modelo 
assistencial é organizado por uma equipe multiprofissional 
responsável pela atenção à saúde de uma população circuns-
crita, que inclui médicos, profissionais da enfermagem, den-
tistas, assistentes sociais, entre outros6-10.

O Bairro Residencial 2000 encontra-se às margens da BR-
262, rodovia que liga o município de Uberaba a grandes pó-
los econômicos e industriais do país, localizado há cerca de 
dez quilômetros do centro da cidade. Carente de uma rede 
urbana e social eficaz (escolas, unidade de saúde, postos poli-
ciais e comércio), e marcado por altos índices de violência, a 
identidade do bairro se construiu de maneira deturpada. Mui-
tas conquistas para o bairro adviram da constante veiculação 
das suas condições sociais nos canais midiáticos, com a insti-
tucionalização de equipamentos e implementação da Unida-
de de Saúde da Família.

Os medicamentos definidos a serem distribuídos gratuitamen-
te na rede pública de saúde para o tratamento dos portadores de 
HA são: Captopril 25 mg, Hidroclorotiazida 25 mg e Propanolol 
40 mg, já para os portadores de DM são: insulina NPH-100, in-
sulina regular e os hipoglicemiantes orais Glibenclamida 5 mg e 
Metformina 850 mg. Estes são considerados medicamentos es-
senciais pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e constam 
na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais3-6. 

O Projeto Remédio em Casa, implantado progressivamente a 

partir de julho de 2010, no município de Uberaba-MG, perfa-
zendo-se o cadastramento de todos os usuários das ESFs através 
do aplicativo CEMED tem por público-alvo os pacientes com 
HA e/ou DM já em fase de manutenção, em tratamento farma-
cológico. A unidade conta com duas equipes e nestas cerca de 
1640 cadastrados, incluindo os usuários insulino-dependentes 
e idosos com 70 anos e mais com atendimento em domicílio.

O advento desta nova configuração de controle e entrega do-
miciliar dos medicamentos preocupou alguns trabalhadores de 
saúde, uma vez que o usuário não se sentia mais na obrigação de 
comparecer à unidade de saúde para buscá-los, e em hipótese dei-
xaria, de participar das atividades de grupo e das consultas para 
avaliação ponderal, médica, de enfermagem, social e orientações.

PERSPECTIvAS PRé E PóS-REORgANIzAÇÃO
O acompanhamento dos portadores de hipertensão e diabetes 
residentes na área de abrangência da USF Residencial 2000 era 
realizado de maneira individualizada através de consulta de 
enfermagem, na qual era realizada avaliação antropométrica 
– peso, altura, mensuração PA e glicemia capilar, avaliação de 
queixas relacionadas à Hipertensão Arterial (HA) e a Diabetes 
Mellitus (DM) e encaminhamentos para consultas médicas em 
caso de alteração nos padrões analisados.

O atendimento aos usuários do Hiperdia era realizado por 
livre demanda, através de entrega de senhas obedecendo à or-
dem de chegada do usuário à Unidade. A atividade se desen-
volvia de maneira desarticulada, sem envolvimento de grande 
parte dos profissionais da equipe nas abordagens e estratégias 
de promoção e recuperação da saúde dos usuários do progra-
ma. A consulta se realizava por um único profissional (enfer-
meiro ou técnico de enfermagem) e culminava no aumento do 
tempo de espera, sem que houvesse nesse período a realização 
de grupos para a abordagem de assuntos referentes à HA e DM 
para os usuários portadores dessas doenças.

Considerando essa problemática, a Equipe de Saúde da 

 
Figura 1-  Fluxograma de atendimento do Programa Hiperdia na USF Residencial 2000

Nesta mesma sala, enquanto 
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chegada, localiza seu 
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Família – (ESF) deve atuar de forma integrada, com níveis de 
competência bem estabelecidos, na abordagem da avaliação 
de risco cardiovascular, com medidas preventivas primárias e 
atendimento a portadores de HA e DM. Um dos grandes desa-
fios ao controle destas afecções são os múltiplos fatores envol-
vidos na adesão ao tratamento, tais como: idade, sexo, etnia, 
condições socioeconômicas, hábitos de vida, aspectos cultu-
rais, gestão do modelo assistencial e integração da equipe de 
saúde. Fatores estes que justificam melhores resultados obtidos 
por equipes interdisciplinares bem estruturadas1,3,12. Ademais, a 
acessibilidade aos serviços de saúde deve ser facilitada por per-
mitir a apropriação de conhecimentos imprescindíveis para o 
controle e a prevenção das morbidades e para fundamentar as 
mudanças necessárias no estilo de vida12-14.

Depois de um período de dois meses de contato com as difi-
culdades aventadas, elaborou-se uma série de reuniões com os 
diversos profissionais de saúde da unidade, docente responsá-
vel e acadêmicos em estágio, que pactuaram em conjunto a re-
estruturação das atividades do Hiperdia, descritas na Figura 1. 

Nos dois meses subsequentes, o atendimento passou a ser 
realizado com o envolvimento de toda equipe multiprofissio-
nal, e foi observada redução significativa no número de faltas 
dos usuários agendados. O tempo de espera, que reduziu para 
cerca de 30 minutos, passou a ser utilizado para desenvolver 
atividades de educação em saúde e práticas de caminhada, 
estabelecendo maior vínculo entre profissionais e população. 
Ainda, a consulta individualizada do usuário portador de HAS 
e/ou DM pelo profissional médico, além do enfermeiro e ACS 
no consultório, permitiu o melhor controle glicêmico, pressóri-
co e dos parâmetros antropométricos. 

Vale a ressalva de que as estratégias para a implementação de 
medidas preventivas dependem da atuação de equipes interdis-
ciplinares, adoção de políticas públicas, atividades comunitárias, 
organização e planejamento dos serviços de saúde. A aborda-
gem da hipertensão por uma equipe interdisciplinar contribui 
para oferecer ao paciente e/ou comunidade uma visão ampla do 

problema, dando-lhes motivação para adotar mudanças nos há-
bitos de vida, autocuidado e adesão ao tratamento11-15. 

Ademais, é importante destacar que as instituições de ensi-
no, sobretudo aquelas de nível superior, devem incluir em suas 
atividades precípuas (ensino, pesquisa e extensão), contribui-
ções nas atividades de campo. O Estágio Curricular de Enfer-
magem em Saúde Coletiva tem como proposta, dentro do seu 
diverso corolário de atividades, a realização de intervenções na 
realidade local de forma a contribuir ao melhor atendimento 
do usuário, requalificando a assistência. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Hipertensão Arterial e a Diabetes Mellitus são considerados 
agravos à saúde que podem levar a complicações de alto custo so-
cial como Infarto Agudo do Miocárdio e Acidente Vascular Cere-
bral, reduzindo sobremaneira a qualidade de vida de seu portador.

A garantia de uma assistência organizada com propostas de 
atendimento e acompanhamento para além de consultas (de en-
fermagem, médica e odontológica) pode configurar uma maior 
adesão terapêutica, contribuindo na adoção de estilos de vida 
mais saudáveis e por conseguinte menor risco de complicações.

Por sua vez, a participação da Universidade em situações-
problema em atividades de campo, parece justificar-se por si 
só, pois congrue ações de ensino, pesquisa e extensão, justifi-
cando os investimentos públicos na formação em saúde.

A intervenção ora relatada, que inclui a atuação de distintos 
atores ligados ao processo de formação e assistência mostrou-
se útil, uma vez que conseguiu intervir no cenário encontrado, 
modificando tal realidade e proporcionando benefícios, como 
ampliação da adesão ao Hiperdia, resgatando ações de edu-
cação em saúde nos grupos de orientação com usuários, nas 
práticas de exercícios físicos, permitindo maior aproximação e 
atividades de cunho multidisciplinar, dentre outras.

Tal experiência pode servir de referência para outros cená-
rios e instituições no sentido de contribuir sobremaneira com 
os serviços de Atenção Primária à Saúde.                             


